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KUL verksamhetsberättelse 2018

KUL, Tillväxtverkets personalförening, arrangerar kultur- och idrottsaktiviteter av olika
slag öppna för alla medarbetare på Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Föreningen arrangerar även ett konstlotteri varje år, där man anmäler sig som medlem.
Tom årsskiftet 2018/2019 kostade det 50 kr per månad, årsmötet beslutade att from 1
januari 2019 höja medlemsavgiften till 70 kr/månad. Dragning i lotteriet sker i december.
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KUL:s arbete leds av en styrelse. KUL har kontaktpersoner på samtliga kontor som tar
emot förslag på aktiviteter och förmedlar dessa till styrelsen.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
2018. Ett händelserikt år har lagts till handlingarna. Tillväxtverket kan tillsammans med
Nämnden för hemslöjdsfrågor konstatera att under 2018 har många aktiviteter
genomförts och fler personer varit engagerade i dessa aktiviteter. Vi har haft en bredd
inte bara i olika typer av aktiviteter utan och geografiskt. Vi i Stockholm kan bara
konstatera att i Östersund pågår det fantastiska aktiviteter. Roligt är också att det börjar
genomföras aktiviteter även på andra kontor!
Nästan 40 aktiviteter har genomförts! Fantastiskt roligt!
Aktiviteterna har omfattat allt från eget skapande i form av akvarellmålning, besök på
olika muséer, teater, konserter och picknick i det gröna. Inom idrottens värld har vi haft
möjlighet att både delta i spring en mil, lasergame, bowling och andra fysiska aktiviteter
såsom att följa fotboll när Östersund mötte självaste Arsenal. Att pröva på Shuffleboard
var en uppskattad aktivitet. Kanske inte ingår som fysisk aktivitet, men nästan.
Konstlotteriet lockade som vanligt en stor skara förväntansfulla medlemmar och många
gick därifrån med glada miner. Medlemsantalet har ökat till 110 medlemmar.
Fantastiskt! Vi genomförde även denna gång ”livesändning” där Per-Olof Remmare
fungerade utmärkt som ciceron och berättade om varje konstverk samtidigt som
Alemnesh Belatchew, Lage Palm Åsman och Ingrid Sundin gick runt och visade alstret för
samtliga närvarande och där även våra regionala kontor kunde följa visningen via
telebild. Tack än en gång IT för er insats!
KUL:s styrelse vill passa på att tack för förtroendet och hoppas planera och genomföra
fler spännande aktiviteter för verkets och nämndens anställda under 2019. Vill passa på
att nämna att alla anställda är välkomna på våra olika aktiviteter. Du behöver inte vara
med i KUL:s konstlotteri för att delta i andra aktiviteter.
Ordförande
Tony Meurke

KUL STYRELSE 2018
Tony Meurke,
Alemnesh Belatchew,
Ulrika Kämpe, sekreterare
Birgitta Pettersson,
Per-Olof Remmare,
Josefin Lesley,
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ordförande
vice ordförande
kassör
ansvarig konstlotteriet
webbansvarig

Aktivitetsansvariga i Stockholm
Ingrid Sundin, Alemnesh Belatchew, Josefin Lesley, Ingela Wahlgren och Lage Palm
Åsman
Aktivitetsansvariga i Östersund
Ulrika Kämpe och Birgitta Pettersson

KONTAKTPERSONER REGIONALA KONTOR 2018
Elin Sixtensson
Christine Tigerstrand
Wictoria Hedendahl
Ruth Smit
Inga-Greta Ekblom
Eva Hejdeman
Jenny Björndahl

Arjeplog
Gävle
Göteborg
Jönköping
Luleå
Malmö
Örebro

VALBEREDNING 2018
Lisbeth O Karlsson och Elisabet Wennerberg

REVISOR 2018
Eva Rosenthal

ÅRSMÖTE 2018
Årsmötet hölls den 24 april i Stockholm med videouppkoppling till Östersund.

STYRELSEMÖTEN 2018
Under året har 11 möten hållits; 15 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 4 maj (konstituerande möte), 24 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november,
17 december.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER STOCKHOLM 2018
19 februari. Klättring med rep Sickla. 3 deltagare
1 mars. Prins Eugens Valdemarsudde. 11 deltagare
16 april. Lär dig hänga tavlor, Galleri Bergman. 10 deltagare
19 april. ”Besök av en gammal dam” på Kulturhuset. 15 deltagare
27 juni. Picknick på Skinnarviksberget. 11 deltagare
30 augusti. Shuffleboard på Usine. 14 deltagare
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5 september. Guidad visning Lars Lerin-utställningen Liljevalchs. 15 deltagare
13 september. Soppteatern “First Lady” på stadsteatern. 14 deltagare.
18 sept - 2 okt. Akvarellkurs med Tony M. 11 deltagare
5 november. Studiebesök Folksamhuset. 15 deltagare

GENOMFÖRDA AKTIVITETER ÖSTERSUND 2018
Bokcirkel aktiv över året. Fyra träffar med 7 deltagare.
23–24 januari. Akvarellmålning. 5 deltagare
6 februari. Självskyddskurs Bifrost Defence. 7 deltagare
15 februari. Fotboll ÖFK-Arsenal. 2 deltagare
28 februari. Frösö Handtryck. 14 deltagare
21 mars. Klas Hallberg ”Hela Sverige hånglar”. 6 deltagare
22 mars. Linnean Blommor. Vi var florist för en kväll. 12 deltagare
12 april. Kikki Danielsson. 5 deltagare
22 maj. Studiebesök Travsportens Riksanläggning Wången. 6 deltagare
3 juni. "Spring en mil”. 5 deltagare
13 juni. Vårruset. 12 deltagare. Vi hade anmält 2 lag och fick då 2 picknick-korgar och en
härlig gemensam avslutning på kvällen.
29 augusti. Guidad visning Nationalmuseum Jamtli. 25 deltagare
11 september. Chokladprovning Tinas praliner i Alsen. 8 deltagare. En mycket rolig och
inte minst god aktivitet!
10 oktober. Ishockeymatch TVV-pucken. 8 deltagare från Tillväxtverket och några inlånade spelare från andra företag. Några från Tillväxtverket fanns också i publiken.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER ÖVRIGA KONTOR 2018
ARJEPLOG
22 mars. Igloo Hotel. 5 deltagare
LULEÅ
19 mars. Soppteater med Tove Burman. 6 deltagare
24 maj. Prison Island/Alcatraz, ett fängslande äventyr. 8 deltagare
15 november. "En musikalisk möbelsaga”. 2 deltagare
30 november. "Mammas nya kille” på Kulturens Hus. 3 deltagare
GÄVLE
27 mars. Laserspel. 7 deltagare.
13 december. Teater “Din jävla fegis” med Björn A Ling och Johan Östling. 8 deltagare
ÖREBRO
6 mars. Prison Island. 7 deltagare
23 maj. Prison Island. 11 deltagare
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JÖNKÖPING
5 maj. Musikalen “On the Town på Spira”. 6 deltagare
8 december. Shuffleboard. 10 deltagare
MALMÖ
18 oktober. Träningspass med coach med fokus på löpteknik. 5 deltagare
22 november. Paddeltennis. 7 deltagare

KONSTLOTTERI 2018
Under året hade 39 vinster köpts in; många litografier, akvarelltavlor, oljemålning, keramik, glas och ullfilt. Det är ledamöterna i KUL:s styrelse som köper in verken genom besök på gallerier eller besök av gallerister och inköp på auktioner via webben.
Samtliga vinster presenteras i god tid före lotteriet på Medarbetarsidorna med korta biografier över konstnärerna. Om man inte kan närvara vid dragningen kan man skriva en
s.k. önskelista där man rangordnat vinsterna.
Vid två tidigare tillfällen under året visades valda vinster under lunchtid i Stockholm
med syfte att värva fler medlemmar till lotteriet.
Den 5 december var det dags för dragning och traditionsenligt ställdes alla vinster ut i
lunchrummet på Västgötagatan under dagen. Vid kvällens dragning deltog 51 personer,
varav 13 var uppkopplade via videolänk från kontoret i Östersund. Totalt deltog 110
medlemmar i utlottningen.
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